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Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 9 i Svenska Collieklubben 2009-12-20 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande 
Elisabeth Landfors  Vice ordförande   
Jessica Richter  Kassör  
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Maria Nyman   Protokollsekreterare 
Jan Klerung   Ledamot  
Annette Andersson   Suppleant 
Thomas Strand   Suppleant   
 
Plats: Telefonmöte 
Tid:20.00 
 
 
§ 131 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 132 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen  
 

§ 133  Föregående protokoll (nr 8/2009 samt medlemsmöte) 
Protokoll 8/2009 gicks igenom med notering konstig formulering §118,  IN813. 
Protokollet lades därefter till handlingarna  
 

§ 134 Inkommande och utgående skrivelser 
Redovisas i särskild förteckning. IN903 vidarebefordras till Avelskommittén. 
IN907 På vår hemsida ska vi göra ett tillägg för att fylla i e-post adress vid 
ansökan om medlemskap. IN914 Ett förtydligande på hemsidan om vad som 
gäller för utställningschampionat läggs under Priser/Champions. IN917 Etiska 
regler och riktlinjer läses igenom, beslut tas på styrelselistan.  
 

§ 135 Beslut fattade på styrelselistar 
Beslutat om fortsatt annons i Hundsport. 
Beslutat att Vallningsprotokollet får bära Svenska Collieklubben logotype. 
Beslutat gällande sökande till SKKs preparandkurs. 6/12  diskussion via telefon 
angående de olika ansökningarna till SKK:s preparandkurs. Margaretha 
Carlsson deltog ej i detta möte. Slutgiltig formulering av svar fastställdes via 
mailkontakt, där Margaretha Carlsson ej deltog. 
 

§ 136 Ekonomi 
Ekonomin gicks igenom och konstaterades att vi har minskade intäkter som 
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påverkar resultatet negativt. Olika förslag för att öka intäkterna och se över 
utgifterna diskuterades. 

 
§ 137 Kvarstående punkter 

- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU: kvarstår 
- Antal lokalområden inom Collieklubben: kvarstår 
- Uppdatera LO-pärm: arbete pågår 

  
§ 138 Uppfödare som bryter mot grundreglerna 

Arbetet fortskrider. Ett förslag till brev utarbetas. 
 
§ 139 Att göra listan 

Bordläggs. 
 

§ 140 Lo-konferens 
Anmälningar till Lo-konferensen 2010 har börjat komma in. Korthårskommittén 
inbjuds också till lokalområdeskonferensen (samma villkor som 
lokalområdena). Studiefrämjandet kommer på lördag efter eftermiddagskaffet. 
Lo-pärmen ska vara färdigt genomgången innan lokalområdeskonferensen. 
Eftersom Bettan inte kommer att vara med måste någon annan hålla i 
presentationen av lo-pärmen.  
 

§ 141 Årsmöte 2010 
-verksamhetsberättelse: Kirsten skickar ut föregående års verksamhetsberättelse 
och fördelar arbetet för årets verksamhetsberättelse.  

 -budget/ ekonomi: budget förslag via styrelselistan Kassören lägger ett 
grundförslag. 

 -versamhetsplan / inriktning: 2010 Lo-konferens, profilering av 
exteriörbeskrivning, 2011 Colliekonferens, genomföra Exteriördomarkonferens i 
samarbete med SBK, fortsatt profilering av exteriörbeskrivning, utvärdering av 
RAS. 

 - höjning av medlemsavgift: föreslås en höjning av medlemsavgiften med 15:- 
(delbetalande höjs till 180:-, familjemedlem höjs till 120:-), för utlandsmedlem 
föreslås en höjning med 20:- (utlandsmedlem betalar då 190:- för medlemskap i 
SCK)   
 

§ 142 Rapporter 
Hund2009: Elisabeth Landfors och Annette Andersson rapporterar från 
monterarbetet på Hund2009.  
 

§ 143 Övriga frågor 
Exteriördomarkonferens 2011: Meta skriver till Yvonne Brink och informerar 
om våra presentatörer.  

  
§ 144 Kommande möten 

Telefonmöte söndag 17 januari 19.30 
Arbetsmöte fredag 22 januari 20.00 
 

§ 145 Mötets avslutande 
Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 
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Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


